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‹ Kariéra

Account manažer/ka pro firemní klientelu

Místo: náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha-Stodůlky, Česká republika

Oddělení: Prodej, péče a kvalita

Společnost Vodafone Czech Republic, a.s. ve spolupráci se svými business partnery vyhlašuje výběrové řízení na pozici Account
manažer/ka pro nové firemní zákazníky.
Hledáme ambiciózní obchodníky po celé republice (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Olomouc, Hradec Králové, Pardubice). Hledáme
člověka, který nemá rád pracovní dobu od 9h do 17h, ale rád si přizpůsobuje dny tomu, co ho baví, aby tak dosáhl co nejlepších
výsledků. Hledáme veselého, motivovaného člověka, který by zapadl do našeho týmu úspěšných obchodníků.

Charakteristika pozice
Jste nadšencem do mobilních telefonů a moderních vychytávek? Baví Vás komunikovat s lidmi? Máte zkušenosti s prodejem nebo jej
chcete zkusit? Přemýšlíte, jaké by to bylo stát se členem našeho prodejního týmu plného sympatických kolegyň a kolegů? Líbilo by se
vám být odměňován/a podle vaší vlastní aktivity? Pak čtěte dál.
Na pozici Account manažer/ka pro firemní klientelu bude Vaším hlavním úkolem aktivní vyhledávání a získávání nových zákazníků ve
svěřeném regionu.

Co u nás budete dělat?
budete zodpovědný/-á za akvizici nových firemních zákazníků ve svěřeném regionu
budete vytvářet a posilovat partnerské vztahy s klíčovými osobami zákazníka, budovat dlouhodobou loajalitu
na základě požadavků klienta budete připravovat řešení telekomunikačních služeb na míru
samostatně a efektivně povedete veškerá obchodní jednání
budete monitorovat a mít přehled o telekomunikačním trhu
součástí všech aktivit je práce s interními systémy a reporting.

Jaké znalosti a dovednosti očekáváme?
nadšení a zájem o práci v obchodním prostředí
rychlou orientaci a adaptaci na zákazníkovy potřeby
schopnost argumentovat a přesvědčit zákazníka, vyjednávací dovednosti
řidičský průkaz skupiny B
znalost svěřeného regionu.

A toto vám nabízíme
motivující finanční ohodnocení závislé na výkonu
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perspektivní práce v rychle se rozvíjejícím segmentu telco a IT technologií
různorodou a samostatnou práci, denní kontakt s lidmi
kontinuální školení produktové i dovednostní
zázemí lokální kanceláře, příjemné pracovní prostředí menší společnosti.

Kontakt
Vodafone Czech Republic a.s.
Ingrid Halabicová
MÁM ZÁJEM O TUTO POZICI

sdílet na Facebook

(

ZOBRAZIT DALŠÍ POZICE

sdílet na Twitter

PŘEPOSLAT ZNÁMÉMU

sdílet na Google+

sdílet na LinkedIn

Hledejte na vodafone.cz
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